
Het project RenoFase (www.renofase.be) is erop gericht aannemers, 
architecten en materiaalleveranciers en -producenten te ondersteunen 
om de energetische renovatie van woningen efficiënt en kwaliteitsvol te 
realiseren. De voorbije jaren werden er verschillende instrumenten, 
inzichten en innovaties uitgewerkt. Graag stellen we de concrete 
resultaten voor tijdens 3 afsluitende events.

Er wordt gestart met een plenair gedeelte om 15u, waarna u kunt kiezen 
uit 2x2 parallelle sessies. In deze 4 thematische sessies worden de 
verschillende tools en conclusies zo praktisch mogelijk toegelicht door 
experten. Het event wordt rond 19u afgesloten met een netwerkmoment 
met een hapje en een drankje. Het gedetailleerde programma vindt u 
terug op de volgende bladzijde.

9 oktober 2017, New Zebra te Gent
11 oktober 2017, Elewijt Center te Zemst 
12 oktober 2017, Centrum Duurzaam Bouwen te Heusden-Zolder 

RenoFase Slotevents 
Instrumenten en innovatie voor 
energetische woningrenovatie

14u30  - 20u00

Deze events worden mede mogelijk gemaakt 
door de financiële ondersteuning van het VLAIO.

http://www.renofase.be


Plaats

New Zebra (9 oktober 2017)
Zebrastraat 
9000 GENT
http://www.zebrastraat.be/contact.html
Anne-Laure.Nuytten@nav.be

Elewijt Center (11 oktober 2017)
Tervuursesteenweg 564
1982 ELEWIJT (Zemst)
http://www.letsmeet.be
Anja.Larik@bouwunie.be

Centrum Duurzaam Bouwen (12 oktober 2017)
Schachtplein 7
3550 HEUSDEN-ZOLDER 
Gert.Huybrechts@vcb.be

Programma 
14u30 Ontvangst
15u00 Plenaire sessie 
 Inleiding: belang van innovatie en renovatie voor de bouw-

sector
 Kati Lamens, Voorzitter NAV (Gent)
 Hilde Masschelein, Gedelegeerd bestuurder Bouwunie 

(Zemst)
 Marc Dillen, Directeur-generaal VCB (Heusden-Zolder)
 RenoFase: een stappenplan voor een kwaliteitsvolle energe-

tische renovatie – overzicht van de resultaten
 Jeroen Vrijders, WTCB

15u45 Thematische sessies
 Er worden telkens 2 parallelle sessies georganiseerd. Bij de 

zaalindeling en de timing van de sessies wordt zoveel mo-
gelijk rekening gehouden met de voorkeur van de inschrij-
vers

Thema 1: van diagnose tot klant
  Analyse van de huidige toestand: diagnosetool 
  Yves Vanhellemont, WTCB
  De Ontwerpgids: naslagwerk voor de renovatie-ontwerper 
  Wouter Hilderson, Pixii
  De Renovatiestarter: samen met de klant naar een opti-

maal renovatiescenario
  Wouter Hilderson, Pixii
Thema 2: na-isolatie van gevels
  Nieuwe oplossingen voor binnenisolatie – lessons learned 
  Timo De Mets, WTCB
  Na-isoleren van dunne spouwen – waar liggen de grenzen? 

UGent/WTCB
  Binnenisolatie & houten balken: do’s & don’ts 
  Evy Vereecken, KULeuven

17u00 Pauze en zaalwissel
 
Thema 3: kosten/baten van renovatie
  RenoPro – voorstelling van de kosten-baten-tool voor kos-

tenoptimale renovatiescenario’s
  Ruben Decuypere, WTCB
  Financiering van renovatie – nieuwe mogelijkheden?
  Gert Huybrechts, VCB
Thema 4: praktijk & innovatie
  Details voor binnenisolatie: praktijkgids
  Filip Dobbels, WTCB
  Enkele ervaringen uit de praktijk
  Bouwunie
  Innovatieve oplossingen voor renovatie: een overzicht
  Jeroen Vrijders, WTCB
 
18u45 Netwerkmoment met hapje en drankje
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InschrIjvIng
Deelname is gratis, vooraf inschrijven is wel 
verplicht en dit vóór 3 oktober. Het aantal plaatsen 
is beperkt. Indien u niet komt opdagen zonder 
verwittiging, wordt een vergoeding van € 50 
aangerekend.

Inschrijven kan via www.renofase.be/slotevents. 
Daar vindt u ook meer informatie over de inhoud 
van de 4 sessies.

annulerIng

Iedere annulering van deelname moet schriftelijk 
gemeld worden, vóór aanvang van de infosessie 
bij het WTCB via: kristof.caubergs@bbri.be

DoelgroeP

Aannemers, architecten, professionele bouwheren, 
experten, producenten, overheden …
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